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UVODNIK 

 

 

    Dragi devetošolci in devetošolke! 

Kmalu boste prerasli udobje osnovne šole in se radovedno 

podali v svet srednje šole. In tukaj je že sredina februarja, 

ko se za vašo lažjo odločitev odvijajo informativni dnevi. 

Letos so drugačni in priznam, ne želim si biti v vaši vlogi. 

Sprehajanje po hodnikih nove šole, kukanje v razrede ter 

poslušanje dijakov in profesorjev, s katerimi se boste kaj 

kmalu vsak dan srečevali, ima prav poseben čar, za katerega 

boste letos žal prikrajšani.  

Pri 15 letih se odločiti ali vsaj delno odločiti za pot, ki jo boste 

tlakovali vse življenje, je naporno in za marsikoga vznemirjajoče. 

Naj vas pomirim, v Nemčiji se morajo za to odločiti že v 4. razredu. 

Vsi smo bili nekdaj tam, tam, kjer je neskončno razpotij. Želite si biti 

uspešni, hkrati vas je strah, da boste izgubili prijatelje iz osnovne šole. Tehtate med to in ono šolo, po 

tihem nekateri že gledate za fakultetami, nekateri pa še ne bi zapustili osnovnošolskih klopi. Ampak 

verjemite, odkrivanje novega je sprva strašno, kasneje pa se izkaže za najboljšo odločitev. Srednja 

šola je nov mejnik, zaznamujte ga z veliko mero radovednosti, igrivosti, odgovornosti in pa seveda 

zabave. Na zadnjo le ne pozabite;).  

Če bi se zdaj sprehajali po prostorih naše šole, bi vam kaj kmalu v roke podali tiskano obliko šolskega 

spletnega časopisa. Letos bo ta samo v spletni obliki (nekaj dobrega za okolje).  

Časopis Glažovna namenimo v februarju vam. Informativna izdaja je namenjena temu, da šolo in 

vzdušje spoznate neposredno s strani dijakov. V tokratni številki smo za vas pripravili intervju z 

ravnateljico mag. Dubravko Berc Prah, zbrali smo bistvene podatke o programih na naši šoli, vam 

predstavili, kje vse so naši dijaki aktivni, ter pripravili posebno rubriko TOP 5. Bodite radovedni, 

branje tega časopisa vas ne bo zdolgočasilo.  

Za na konec pa naj vam zaželim, da izberete pravo pot. Pričakujte preskok, naj pa vas ne bo strah, da 

se ne bi našli. Vsi kdaj zaidemo s poti, zato pa so tu prijatelji, profesorji in družina, ki nas pospremijo 

nazaj. Na prvi dan srednješolskega življenja se vsi »fazančki« počutijo približno enako, vedite pa, da 

bomo dijaki višjih letnikov na ŠCRS-ju naredili vse, da bo vstop kar se da prijeten. 

Prijetno branje! 

Ana Zorin, glavna urednica, 3. a    

UVODNIK UVODNIK 



INTERVJU Z MAG. DUBRAVO BERC PRAH 

 

 

 

 

 

 »Odločitev za slatinsko gimnazijo pomeni odločitev za gimnazijo, 

kjer dijaki niso le številke in kjer s skupnimi močmi dosegamo 

vrhove« 

Za nami je posebno leto, ki je prineslo in še prinaša precejšnje spremembe – tako v povezavi z našim 

vsakdanjim življenjem, druženjem, šolanjem kot tudi z informativnimi dnevi, ki bodo letos prvič 

potekali virtualno.  

V tokratni rubriki Intervju smo se o »korona« 

informativnih dneh pogovarjali z ravnateljico mag. 

Dubravko Berc Prah. Z nami je delila tudi spomine na 

svoje srednješolske dni, mnenje o šolanju na daljavo 

in pomembni zgodovinski prelomnici. Vse 

podrobnosti izveste med vrsticami. Pa prijetno branje! 

Pripravil: Vid Vehovar, 3. a 

 

■ Letošnji informativni dnevi bodo, kot že 

rečeno, zaradi razmer, ki so zavzele cel svet, 

potekali na drugačen način. Kako so priprave 

na »korona« informativne dneve potekale na 

naši šoli? 

Učimo se, intenzivno se učimo! Predvsem je 

bilo treba »naštudirati«, kako bomo po digitalni 

poti na kakovosten način devetošolcem 

predstavili vse, kar sestavlja nam ljubi ŠCRS. 

Odločili smo se za uporabo posebne spletne 

platforme, ki omogoča veliko – od predstavitve 

v živo do spletne klepetalnice, nagradne igre, 

ogleda filmov in fotografij, prebiranja 

predmetnikov … 

 

 

 

 

■ Nekateri devetošolci so sicer že odločeni, 

drugi še izbirajo »pravo« srednjo šolo. Glede 

na to, da izbira šole poteka virtualno, preko 

spleta, se vam zdi, da so letošnji devetošolci 

prikrajšani za kakšno informacijo o šolah, med 

katerimi izbirajo? 

Gotovo so prikrajšani za neposredno izkušnjo in 

živi stik z dijaki in učitelji, za neposredno 

doživetje npr. laboratorijskih vaj ali glasbenega 

nastopa. Tudi vtis o šolski stavbi ni 

nepomemben. Zato pa smo za bodoče dijake 

pripravili virtualni sprehod po šoli in tudi na 

informativnih dnevih ter sproti – na spletni 

strani – se bomo z videoposnetki potrudili, da 

dobijo čim bolj jasno sliko o vzdušju, ki ga 

živimo na ŠCRS. Učenci okoliških osnovnih šol 

nas malo poznajo že od prej, drugi nas bodo 

našli preko poklicev,  za katere se zanimajo. 

INTERVJU Z MAG. 

DUBRAVKO BERC PRAH 

INTERVJU Z MAG. 

DUBRAVKO BERC PRAH 



■ Izbira srednje šole in vsak srednješolski dan 

posebej imajo pomembno mesto v življenju 

posameznika. V kakšnih spominih nosite svoje 

srednješolske dni? 

Spomnim se, kako zelo me je bilo strah v 1. 

letniku. V osnovni šoli sem bila odličnjakinja, 

ampak srednje šole sem se vseeno bala. Tako 

sem ves 1. letnik sedela kar v zadnji klopi, da bi 

bila čim manj opazna. Spomnim se, kako zelo 

sem bila zaljubljena v nekega tretješolca Mika, 

ki mu je najbrž bilo ime Miha, ampak to, da so 

ga vsi klicali Mike, to je bilo zelo »kul«. Vedno, 

ko naj bi se srečala na hodniku, sem se 

premaknila na drugo stran, srce pa ravno 

toliko, da ni izskočilo iz mojega telesa. 

Spomnim se, kako sem spletla pristne vezi z 

eno sošolko in eno sosošolko – od takrat naprej 

vem, kaj pomeni imeti najboljšo prijateljico. 

Spomnim se razredničarke in maturantske 

ekskurzije, spomnim se prve neopravičene ure, 

pa profesorice slovenščine, ki je bila zakon. Ja, 

spominov je kar nekaj. 

 

■ Zagotovo. Kako pa so potekali informativni 

dnevi, ko ste vi izbirali srednjo šolo? V kakšnih 

dilemah ste se znašli?  

Predvsem se spomnim vznemirjenosti, ki sem 

jo občutila. To je bil zame takrat velik dogodek! 

Z očetom sva se odpravila na vlak in skozi 

mesto peš do šole. Med vsemi ostalimi učenci 

in straši sem se počutila malo izgubljeno, 

ampak hkrati zelo prepričano – že od malih nog 

sem namreč vedela, da želim postati učiteljica. 

 

■ Kaj vas je vodilo, da ste izbrali srednjo šolo, 

ki ste jo? Ste odločitev kdaj obžalovali? 

Nikoli nisem obžalovala te svoje odločitve! 

Poklic učitelja čutim nekje iz globine svojega 

bistva, rada delam z mladimi ljudmi, še posebej 

srednješolci, in to delo me napolnjuje in 

osrečuje. Seveda ni vedno enostavno, sploh 

takrat, ko dijaku neka stvar ne leži, pa je treba 

najti nove in nove načine, kako bo to usvojil, 

ampak tistega lepega občutka, ki ga kot učitelj 

doživiš, ko so tvoji dijaki uspešni, tega se v 

poslovnem smislu s čim boljšim ne da 

nadomestiti. 

 

■ Šolski center Rogaška Slatina je majhna šola, 

a šola s tradicijo. Če se potopimo v njeno 

zgodovino – njeni začetki segajo več kot 

sedem desetletij nazaj, lani pa je minilo 20 let 

od ustanovitve splošne gimnazije. Kateri so 

najpomembnejši dogodki, ki so zaznamovali 

šolo? 

Uvedba gimnazije je gotovo eden od 

pomembnejših. Prinesla je številne 

spremembe, od bogatejše ponudbe obšolskih 

dejavnosti do večje prepoznavnosti šole v kraju 

in izven njega. Delo profesorjev je postalo bolj 

razgibano, pričeli smo se udeleževati različnih 

tekmovanj iz znanja, kulturne in športne 

dejavnosti so postale pestrejše. Danes se naša 

gimnazija enakovredno kosa z vsemi ostalimi: 

naši dijaki so uspešni, ponujamo jim vse, kar jim 

ponujajo večje šole, v smislu možnosti razvoja 

lastne osebnosti morda še več. Vsekakor so 

ravno uspehi dijakov – gimnazijcev, optikov in 

steklarjev – tisto, na kar smo najbolj ponosni. 

 

■ Pred dvema letoma je šola doživela tudi 

precejšnjo prenovo. Kakšne so glavne 

pridobitve? 

Prenova je res bila precej obsežna, povsem smo 

prenovili klet in pritličje. Dijaki so dobili veliko 

in zračno garderobo, uredili smo knjižnico in 

čitalnico, na novo je urejena steklarska 

delavnica. Prenovljen je tudi vhod v šolo, 

urejeno je mesto za dežurnega dijaka. V 

prihodnjih letih načrtujemo obnovo tudi 1. in 2. 

nadstropja šole, predvsem želimo na novo 

urediti optično delavnico. Načrti so že 

pripravljeni in dogovori z MIZŠ že potekajo. 

 

 

 



■ Sicer pa pandemija ni zaznamovala le 

letošnjih informativnih dni, temveč tudi drugo 

polovico lanskega šolskega leta, po letošnjem 

šolskem koledarju pa smo vstopili v že četrti 

mesec izobraževanja od doma. Kako se vi 

spoprijemate s takšnim načinom dela? 

Delo na daljavo je seveda tudi zame precej 

naporno. Moj delavnik – podobno ugotavljate 

tudi dijaki in učitelji – se pogosto raztegne od 

jutra do mraka in kdaj še pozno v noč. 

Predvsem zahtevna je komunikacija na daljavo, 

ki vzame več časa, marsikdaj pa se zdi manj 

učinkovita od tiste v živo. Ampak – ne glede na 

povedano – moram reči, da sem zadovoljna, 

kako stvari potekajo. Profesorji so se hitro 

odzvali in se prilagodili, dajejo vse od sebe, da 

bi dijaki dobili to, kar potrebujejo: organizirano 

učno okolje, v katerem rastejo po znanju in 

spretnostih. Zadovoljna sem tudi z delom 

dijakov: odzivajo se, opravljajo naloge, po 

prilagojenem načrtu potekata tudi preverjanje 

in ocenjevanje znanja. Seveda občasno 

naletimo tudi na določene težave, a jih sproti 

rešujemo. 

 

■ Na kakšne stiske dijakov ste opozorjeni kot 

ravnateljica oziroma jih sami prepoznate? 

Kakšne so največje slabosti šole od doma? 

Kako se je na to pripravila naša šola? 

Velike so predvsem stiske maturantov, ki jih 

skrbi, kako jim bo šlo na maturi in poklicni 

maturi, stiske doživljajo tudi dijaki, ki že več 

mesecev nimajo pravega praktičnega pouka, 

potem so tu še dijaki s posebnimi potrebami in 

dijaki tujci … Tudi dijakom nižjih letnikov ni 

lahko, saj se stanje pouka na daljavo vleče že 

predolgo. Dijaki doživljajo stiske, ker ostajajo 

toliko časa doma, ker so njihovi stiki zelo 

omejeni. Pogrešajo prijatelje, druženje, zabavo 

… Kot šola smo se dobro pripravili na izvedbo 

pouka, spodbujamo sodelovanje med dijaki s 

skupinskim delom, z vključevanjem v različne 

mini projekte, a žal tudi ti tečejo zgolj na 

daljavo. 

 

■ Pa vendar ni vse slabo – sami si čez dan 

lahko razporedimo delo, veliko 

videokonferenc se posname in to nam tako 

omogoča, da si lahko razlago, če denimo česa 

nismo razumeli, kakšno stvar preslišali, 

pozabili napisati, pogledamo še enkrat. 

Res je, nekaterim dijakom tak način učenja zelo 

leži. Tisti, ki se znajo dobro sami organizirati, 

imajo občutek, da imajo celo več časa kot sicer. 

Dobra stvar je tudi, da so družine več skupaj, 

kot so bile prej. Tako se zdaj vseeno pogosteje 

najde čas za skupno kosilo ali večerjo, za 

sprehod s psom in igro z mlajšim bratom ali 

sestrico … 

 

■ Tako je. Kakšno je vaše sporočilo 

devetošolcem, ki so ta trenutek pred eno 

izmed najpomembnejših odločitev v življenju? 

Devetošolcem sporočam, da izbira srednje šole 

ni noben bav bav. Zazrejo naj se vase in 

razmislijo o svojih interesih, željah, talentih, 

sanjah … To, kar je zares pomembno, je v njih 

samih in ni odvisno od šole, ki je v Rogaški 

Slatini, Ljubljani, Celju ali Mariboru. Kdor je 

motiviran za učenje in kdor ve, kaj hoče doseči, 

ta bo uspešen, kamorkoli v življenju ga bo pot 

zanesla. Včasih je po znanje res treba iti na 

drugi konec Slovenije – tako je v primeru optike 

in steklarstva, saj samo naša šola izobražuje v 

teh programih. Tistim, ki jih zanimata ti 

področji, sporočam, da gre za perspektivne 

poklice, zato se splača biti pogumen. Včasih pa 

za kakovostno izobrazbo ni treba iti prav daleč, 

saj »velike« gimnazije ne prinašajo nič večjih 

prednosti, kot jih prinaša naša. Odločitev za 

slatinsko gimnazijo pomeni odločitev za 

gimnazijo, kjer dijaki niso le številke in kjer s 

skupnimi močmi dosegamo vrhove. 

  



Zdaj vem, kdo sem 

 

 

 

Ko bil sem še mlad fantič, 

ko pameti nisem imel še nobene, 

prišel je čas, ko sem se moral odločit', kaj v življenju počet'. 

Informativni na ŠCRS so mi širši pogled na svet dali,  

me v svet znanja, smeha in sanj popeljali.  

Dober glas Bocotove kuhinje seže v deveto vas,  

poraz njihovih košarkašev je španska vas. 

 

Sprva malo sošolcev sem poznal, a kaj kmalu  

se pred njimi nisem nič več sramoval.  

Svoboda, enakost, bratstvo na naši šoli zakon so, 

včasih si ga priredimo, ko minuse v pluse spremenimo. 

Pri gospe Rupnik se vztrajnosti naučimo, 

z gospodom Pokornom pa se na hodniku nasmejimo.  

 

Na tej šoli resnično našel sem se, 

ker priložnosti ponujene so mi bile. 

Zdaj resnično vem, kdo sem.  

Zdaj vem, kaj v življenju želim početi,  

saj me je ŠCRS naučil to z leti. 

 

 

 

  

ZDAJ VEM, KDO SEM ZDAJ VEM, KDO SEM 

Žan Fistrič, Matic Krapež Došler, Lorena Krivec, David Ogrizek, Ana Zorin, 3. a 



IZKAZNICE PROGRAMOV 

Izbira srednje šole zna biti težavna, sploh ko se srečujemo s toliko novimi pojmi. V spodnjih 

preglednicah so vam dekleta iz naše šole zapisala bistvene značilnosti programov, ki jih izvajamo. 

  

Vrsta in ime izobraževalnega 
programa 

SPLOŠNA GIMNAZIJA 

Naziv poklicne/strokovne 
izobrazbe 

gimnazijski maturant/ka 

Trajanje 4 leta 

Matura splošna matura 

Obvezni predmeti na 
maturi 

matematika, slovenščina, angleščina 

Izbirni predmeti na maturi 
geografija, kemija, biologija, fizika, sociologija, psihologija, 

nemščina, zgodovina 

Nadaljnje možnosti vse fakultete 

Začetek pouka 7.55 (7.30 – mladinske ure) 

Konec pouka 14.05 

Prednosti programa 

možnost vpisa na vse fakultete, veliko znanja na vseh 
področjih, tudi eksperimentalno in raziskovalno delo, veliko 

različnih tekmovanj 

Štipendija državna ali Zoisova štipendija 

Projekti 
Erasmus+, Prijateljfest dveh mest, Po Slat’ni, po Ravnah, 

Rastem s knjigo, Mladim se dogaja 

 

 

Vrsta in ime izobraževalnega 
programa 

TEHNIK OPTIK 

Naziv poklicne/strokovne 
izobrazbe 

tehnik optik 

Trajanje 4 leta 

Matura poklicna matura 

Obvezni predmeti na 
maturi 

slovenščina, 
optika, 

izdelek oz. storitev in zagovor 

Izbirni predmeti na maturi tuji jezik ali matematika 

Nadaljnje možnosti optiometrist (v tej smeri), delo v optiki, visoke šole 

Začetek pouka 7.55 (7.30 – mladinske ure); predure tudi ob 7.05 

Konec pouka najkasneje: 17.25 

Prednosti programa 
veliko praktičnega dela v delavnicah, učenje novih 
spretnost, poklic po šolanju, čist in natančen poklic 

Štipendija državna ali Zoisova 

Projekti MEPI, Erasmus, optični sejmi, seminarske naloge … 

IZKAZNICE PROGRAMOV IZKAZNICE PROGRAMOV 
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Vrsta in ime 
izobraževalnega 

programa 

TEHNIK STEKLARSTVA 

Naziv 
poklicne/strokovne 

izobrazbe 
tehnik steklarstva 

Trajanje 4 leta 

Matura poklicna matura 

Obvezni 
predmeti na 

maturi 

slovenščina, 
steklarstvo, 

izdelek oz. storitev in zagovor 

Izbirni predmeti na 
maturi tuji jezik ali matematika 

Nadaljnje možnosti 

delo v steklarni, zaposlitev na vročem ali hladnem 
delu v Steklarni Rogaška, 

samozaposlitev na področju ustvarjanja s steklom 
(nakit …), 

zaposlitev pri podjetjih, samostojnih podjetnikih, ki se 
ukvarjajo s steklom, 
vpis na visoko šolo 

Začetek pouka 7.55 (7.30 – mladinske ure); predure tudi ob 7.05 

Konec pouka najkasneje: 16.35 

Prednosti programa 
veliko praktičnega dela v delavnicah in bližnji 

steklarni, učenje novih spretnosti … 

Praktični pouk 

1. letnik: 3 tedni poletne prakse v Steklarni Rogaška 

2. letnik: 2-krat na teden (1-krat pihanje – 2 uri, 1-
krat brušenje – 2 uri) + 2 tedna praktičnega dela v 

februarju in juniju v Steklarni Rogaška 

3. letnik: 2-krat na teden (1-krat pihanje – 3 ure, 1-
krat brušenje – 2 uri) + 2 tedna praktičnega dela v 

februarju in juniju v Steklarni Rogaška 

4. letnik: 1-krat na teden brušenje/pihanje, izdelava 
maturitetnega izdelka 

Štipendija 

državna, Zoisova, kadrovska 

kadrovska: 1. leto: osnovna 200 EUR 

2. leto: osnovna 150 EUR, šolski uspeh 30 EUR, ocena 
prakse v podjetju 50 EUR – skupaj največ 230 EUR 

3. leto: osnovna 150 EUR, šolski uspeh 30 EUR, ocena 
prakse v podjetju 70 EUR – skupaj največ 250 EUR 

4. leto: osnovna 150 EUR, šolski uspeh 30 EUR, ocena 
prakse v podjetju 90 EUR – skupaj največ 270 EUR 

Projekti Podjetništvo, MEPI 
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Vrsta in ime 
izobraževalnega 

programa 

STEKLAR – VAJENIŠKA OBLIKA 

Naziv 
poklicne/strokovne 

izobrazbe 

steklar 

Trajanje 3 leta 

Zaključek šolanja zaključni izpit 

Predmeti na 
zaključnem izpitu 

slovenščina, priprava končnega izdelka z  zagovorom 

 

Nadaljnje možnosti 
po zaključku se lahko dijak zaposli ali pa nadaljuje 
šolanje po programu tehnik steklarstva (srednje 

strokovno izobraževanje) 

Začetek pouka 7.55 (7.30 – mladinske ure) 

Konec pouka najkasneje: 18.15 

Prednosti programa 

program je zelo praktično naravnan, saj se najmanj 50 % 
izobraževalnega programa izvede v obliki praktičnega 

usposabljanja pri delodajalcu 

dijak v 1. letniku preživi v šoli 30 tednov, v drugem 18 in 
tretjem 8 tednov 

profil steklarja je zelo iskan, zaposlitev je zagotovljena 

v primeru želje po nadaljnjem izobraževanju je možen 
prehod v program tehnik steklarstva 

Štipendija in 
vajeniška nagrada 

kadrovske štipendije: v prvem letniku 150  EUR, v 
drugem do 200  EUR in v tretjem letniku do 220 EUR; 

vajeniška nagrada: v času praktičnega usposabljanja pri 
delodajalcu; 1. letnik 250 EUR, 2. letnik 300  EUR in 3. 

letnik 400 EUR 
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IZKAZNICE Z MNENJI 

 

 

Vsi smo bili enkrat na mestu devetošolca, ki je taval med izbiro nadaljnje poti. Pozanimajte se, kateri 

so najljubši predmeti naših dijakov, katera je njihova najljubša stvar in kaj vam svetujejo. 

 

 

 

IME IN PRIIMEK Karin Volavšek 

LETNIK 1. a 

PROGRAM gimnazija 

NAJLJUBŠI PREDMET angleščina 

NAJLJUBŠA STVAR NA 

ŠČRS 
table s plakati, ki jih pripravimo dijaki 

AMBICIJE ZA 

PRIHODNOST 
uspeh v šoli 

NASVET ZA FAZANE 
Ne skrbi, vzdušje na šolskem centru je zelo 

sproščeno. 

 

 

 

IME IN PRIIMEK Betina Vrbanjščak 

LETNIK 2. c 

PROGRAM tehnik optik 

NAJLJUBŠI PREDMET TVO oz. KEM 

NAJLJUBŠA STVAR NA 

ŠČRS 

prijaznost vseh dijakov, vzgojiteljev in 

profesorjev 

AMBICIJE ZA 

PRIHODNOST 

vpis na Univerzo za kemijo in kemijsko 

tehnologijo v Ljubljani 

NASVET ZA FAZANE 
Bodi spoštljiv in se ti ni potrebno ničesar 

bati. 

 

IZKAZNICE Z MNENJI IZKAZNICE Z MNENJI 



 

IME IN PRIIMEK Živa Šprajc 

LETNIK 2. a 

PROGRAM gimnazija 

NAJLJUBŠI PREDMET zgodovina 

NAJLJUBŠA STVAR NA ŠČRS akvarij 

AMBICIJE ZA PRIHODNOST imeti lastno podjetje 

NASVET ZA FAZANE Ni vse v knjigah. 

 

 

IME IN PRIIMEK 
Helena Balagović 

LETNIK 2. e 

PROGRAM steklar 

NAJLJUBŠI PREDMET kemija 

NAJLJUBŠA STVAR NA ŠČRS prijatelji 

AMBICIJE ZA PRIHODNOST / 

NASVET ZA FAZANE / 

  

IME IN PRIIMEK Lorena Krklec 

LETNIK 3. a 

PROGRAM gimnazija 

NAJLJUBŠI PREDMET sociologija 

NAJLJUBŠA STVAR NA ŠČRS akvarij 

AMBICIJE ZA PRIHODNOST / 

NASVET ZA FAZANE 
Odločajte se glede na svoje želje, ne 

glede na želje staršev ali prijateljev. 

IME IN PRIIMEK Dominik Golec 

LETNIK 3. e 

PROGRAM steklar 

NAJLJUBŠI PREDMET športna vzgoja 

NAJLJUBŠA STVAR NA ŠČRS malica 

AMBICIJE ZA PRIHODNOST / 

NASVET ZA FAZANE / 



 

IME IN PRIIMEK 
Nika Jurečič 

LETNIK 3. c 

PROGRAM tehnik optik 

NAJLJUBŠI PREDMET praksa 

NAJLJUBŠA STVAR NA ŠČRS šolski zvonec 

AMBICIJE ZA PRIHODNOST lastna optika 

NASVET ZA FAZANE Učite se sproti in seveda uživajte. 

 

 

 

IME IN PRIIMEK Ema Rojs Burkelc 

LETNIK 4. a 

PROGRAM gimnazija 

NAJLJUBŠI 

PREDMET 
angleščina 

NAJLJUBŠA STVAR 

NA ŠČRS 
ribice, zvonec 

AMBICIJE ZA 

PRIHODNOST 

študirati nekaj družboslovnega, izbrati poklicno pot, kjer 

se ukvarjam z ljudmi 

NASVET ZA FAZANE 

Manj se primerjaj z drugimi (če v življenju ne želiš enakih 

stvari kot nekdo drug, zakaj bi ubiral identično pot?). 

Če daš vse od sebe, ti nič ne ostane. Hecam se, vseeno se 

potrudi in pametno usmerjaj življenjsko energijo, zraven 

pa seveda še uživaj. 

 

 

 

 

 

IME IN PRIIMEK Ana Podpeskar 

LETNIK 4. c 

PROGRAM tehnik optik 

NAJLJUBŠI PREDMET 
Sociologija, ki pa je letos na žalost nimam več. To leto mi 

je najbolj pri srcu optika. 

NAJLJUBŠA STVAR NA 

ŠČRS 
ribice in kaktus v moji sobi (dijaški dom) 

AMBICIJE ZA 

PRIHODNOST 
uspešno končati fakulteto v tujini 

NASVET ZA FAZANE 
Če imaš možnost, se vpiši v dijaški dom! Ne boš 

obžaloval. 



IZKAZNICA DIJAŠKI DOM 

 

 

Naš dijaški dom je mladostna, igriva in živahna skupnost mladih iz vse Slovenije. Spodaj najdete 

bistvene informacije o njem. O življenju pa se lahko pozanimate na virtualnem sprehodu skozi šolo. 

 

 

VZGOJITELJI 

Jernej Lakner 

Klavdija Zver 

Nataša Šafranko 

Rebeka Majer Amon 

SOBE (ŠTEVILO POSTELJ V 

SOBI, KOPALNICA) 

sobe so dvoposteljne 

dve sobi si delita eno kopalnico 

ZAJTRK 6.30–7.30 

KOSILO 
13.45–14.40 

VEČERJA 18.00–18.45 

POPOLDANSKE UČNE URE 15.00–17.00 

POPOLDANSKE DEJAVNOSTI 17.00–21.30 

ZAKLEPANJE DIJAŠKEGA 

DOMA 
21.00 
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IZKAZNICA ŠPORTNIKI 

 

 

»Poraz njihovih košarkašev je španska vas,« ja, tako je to pri nas. Za šport je na naši šoli zelo dobro 

poskrbljeno. Številni športni dnevi, vsakodnevne aktivnosti, projekt Mladi za mlade, ki mimogrede 

deluje v polni pari tudi v času šolanja na daljavo, Rogaški tek, MEPI in še in še. Lahko se pohvalimo z 

vrhunskimi športniki in neutrudno košarkarsko ekipo. Naj vas spodnji dijaki navdušijo, da se ravno 

zaradi dobro zastopanega športa vpišete k nam. 

Šolska košarkarska ekipa 

Naši košarkarji nizajo izjemne uspehe že vrsto let. Nikakor ne moremo mimo dosežka, ki so ga dosegli 

v letih 2014/15 in 2015/16. Dvakrat zaporedoma so zasedli sam državni vrh, postali podprvaki na 

državnem prvenstvu srednjih šol v košarki. V lanskem šolskem letu so se uvrstili med 5 najboljših ekip 

v državi. Fantje pridno trenirajo, mi pa že čakamo, da zopet zaploskamo kakšni osupljivi akciji. 

 

  

IZKAZNICA ŠPORTNIKI IZKAZNICA ŠPORTNIKI 

Spredaj od leve 

proti desni:  

 

Matic Tacer, 

Patrik Kavkler, 

Marcel Matjašič, 

Matej Mrkša, 

Miho Bjelovučić, 

Luka Mijačinović 

 

Zadaj od leve 

proti desni:  

 

Marko Češnjaj, 

Nick Čevizović, 

Žan Fistrić, 

Andraž Švigelj, 

Staš Sivka, 

Dejan Kovačič, 

trenerka Zora Tabak 



 

IME IN PRIIMEK 
Hana Anderlič 

LETNIK 2. c 

ŠPORT košarka 

KAJ MI OMOGOČA ŠČRS 

KOT ŠPORTNIKU 

usklajevanje šole in treningov (dovolj časa 

za učenje) 

DOSEŽKI 2. mesto na košarkarskem Superšolarju 

VZORNIK Kawhi Leonard 

 

IME IN PRIIMEK Nika Gretić 

LETNIK 2. e 

ŠPORT nogomet 

DOSEŽKI kar nekaj dosežkov 

VZORNIK Ruda Hustić 

 

IME IN PRIIMEK Tonja Kojterer 

LETNIK 2. a 

ŠPORT košarka 

KAJ MI OMOGOČA ŠČRS 

KOT ŠPORTNIKU 
tekmovanje tudi v šolski ligi 

DOSEŽKI 
2. mesto na mednarodnem 

turnirju na Madžarskem 

VZORNIK Goran Dragič 

 

IME IN PRIIMEK Denis Kuljići 

LETNIK 4. a 

ŠPORT nogomet 

KAJ MI OMOGOČA ŠČRS 

KOT ŠPORTNIKU 

ŠCRS mi omogoča, da se izobražujem, poleg tega pa 

razvijam svoj talent in potencial na športnem 

področju 

DOSEŽKI 
več let zapored nogometni prvaki s klubom NK 

Rogaška 

VZORNIK Toni Kroos 

 

  



 

IME IN PRIIMEK Nika Podhraški 

LETNIK 2. d 

ŠPORT konjeništvo 

KAJ MI OMOGOČA ŠČRS 

KOT ŠPORTNIKU 
usklajevanje šolskih obveznosti s treningi 

VZORNIK inštruktorica 

 

IME IN PRIIMEK Karina Viderščak 

LETNIK 2. c 

ŠPORT košarka – 10 let 

KAJ MI OMOGOČA ŠČRS 

KOT ŠPORTNIKU 
udeležitev športnih tekmovanj 

VZORNIK Luka Dončič 

 

IME IN PRIIMEK Lorena Krklec 

LETNIK 3. a 

ŠPORT Konjeništvo – tekmovanje v dresurnem jahanju 

KAJ MI OMOGOČA ŠČRS 

KOT ŠPORTNIKU 
usklajevanje treningov in obveznosti za šolo 

DOSEŽKI 
2-krat prvo in 1-krat drugo mesto v kategoriji E in 2-krat 

drugo mesto v kategoriji A na državnih tekmovanjih 

VZORNIK Angelika Trabert 

 

IME IN PRIIMEK Laura Potisk 

LETNIK 4. a 

ŠPORT karate 

KAJ MI OMOGOČA 

ŠČRS KOT ŠPORTNIKU 

Dobro prilagajanje glede ustnega spraševanja in 

domačih nalog 

DOSEŽKI 

večkratna državna in pokalna prvakinja, 5. mesto 

na svetovnem prvenstvu, 3. mesto na balkanskem 

prvenstvu, karateistka leta, športnica leta v 

Rogaški Slatini 

VZORNIK karateisti, ki so v samem svetovnem vrhu 



 

IZKAZNICA GLASBENIKI 

 

 

Glasba in kultura sta pomemben del vsakdanjega življenja. Tudi mi na naši šoli širimo kulturo in 

dajemo možnost dijakom graditi in obogatiti svoje znanje. Šolski pevski zbor, glasbena skupina, 

dramska skupina in še mnogo dejavnosti, ki našim glasbenikom omogočajo predstavitev širši javnosti. 

Muzikali Mamma Mia, Briljantina in najnovejša glasbena drama Draga Eva so bili uspešnice, ki so na 

odrskih deskah doživeli nemalo ponovitev. Številni bivši dijaki še danes ustvarjajo na področju glasbe. 

In ja, Kaja Humski, Ana Ferme in člani skupine Chaves so svoje glasbene poti začeli ustvarjati prav na 

ŠČRS-ju! 

 

 

IME IN  PRIIMEK Maruša Zalezina 

LETNIK 2. a 

GLASBILO, NA KATEREGA 

IGRAŠ 
violina 

NAJLJUBŠI IZVAJALEC Selena Gomez 

PRILOŽNOSTI, NA KATERIH SI 

NASTOPAL KOT DIJAK ŠČRS 

Na proslavi ob nedavnem kulturnem prazniku in 

na informativnih dneh, za katere sem posnela 

priredbo Zdravljice. 

 

 

IME IN  PRIIMEK Nina Klemenčič 

LETNIK 2. a 

GLASBILO, NA KATEREGA 

IGRAŠ 
klavir, kitara, tudi pojem 

NAJLJUBŠI IZVAJALEC Nimam določenega najljubšega izvajalca. 

PRILOŽNOSTI, NA KATERIH SI 

NASTOPAL KOT DIJAK ŠČRS 

V šoli sem nastopala na raznih prireditvah s 

šolskim pevskim zborom. Izven šole pa 

prepevam v dekliškem pevskem zboru Cantabile, 

s katerim smo se udeležili tekmovanja  v 

Benetkah in regijskega tekmovanja Od Celja do 

Koroške. Na obeh tekmovanjih smo dosegle 

odlične rezultate. 

 

  

IZKAZNICA GLASBENIKI IZKAZNICA GLASBENIKI 



 

IME IN PRIIMEK Tinka Grat 

LETNIK 3. a 

GLASBILO NA KATEREGA 

IGRAŠ 
flavta 

NAJLJUBŠI IZVAJALEC Poslušam vse. 

PRILOŽNOSTI, NA KATERIH SI 

NASTOPAL KOT DIJAK ŠCRS 
Šolske prireditve, koncerti dijaške skupnosti 

 

 

 

IME IN PRIIMEK Tine Pirš 

LETNIK 3. a 

GLASBILO NA KATEREGA 

IGRAŠ 
kitara 

NAJLJUBŠI IZVAJALEC Mi2, Primož Grašič, skupina Chaves 

PRILOŽNOSTI, NA KATERIH SI 

NASTOPAL KOT DIJAK ŠCRS 

Šolske kulturne prireditve in proslave (Pomladna 

sanjarjenja, Prešernova proslava ...), nastopi s 

šolskim bendom, na primer v Aninem dvoru, 

Mladinskem centru Rogaška Slatina … 

 

 

 

IME IN PRIIMEK Brina Volovšek 

LETNIK 2. a 

GLASBILO NA KATEREGA 

IGRAŠ 
klavir 

NAJLJUBŠI IZVAJALEC Nimam najljubšega izvajalca. 

PRILOŽNOSTI, NA KATERIH SI 

NASTOPAL KOT DIJAK ŠCRS 

V šoli sem sodelovala na raznih prireditvah s 

šolskim pevskim zborom, poleg tega sodelujem tudi 

v dekliškem pevskem zboru Cantabile, s katerim 

smo se udeležile tekmovanja v Benetkah in osvojile 

2. mesto, udeležile smo se tudi regijskega 

tekmovanja Od Celja do Koroške, kjer smo prav 

tako osvojile zelo dobre rezultate. 

 

 

 



PREDMETNIK 

 

Samo za vas, bodoči ŠCRS-jevci, »inside jokes«, o nekaterih predmetih na šoli:)  

 

 PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

1. 
SLO 

Dobro jutro, 
kje so kamere? 

 

SOC 
Ja, imaš prav, 

ampak iz 
sociološkega 
vidika pa je … 

 

 

 

2. 
MAT 

V tretje gre 
rado! 

 

ANG 
Na maturi vam 

takih odgovorov 
ne bodo 

upoštevali. 

BIO 
A zopet nimate 

halj? 

GLA 
Vstanite se, 

globoko 
vdihnite in 
razmigajte 
ramena. 

 

3.  

ŠPO 
Evo, za 

motivacijo pa 
vam pošiljam 

en video. 

 
FIZ 

Fičo je mali 
avto. 

 

4. 

 

 

INF 
Copy paste ni 

rešitev, je prva 
zapoved. 

 

NEM 
Nemščina ali 

mladinska ura, 
to je sedaj 
vprašanje. 

5. 

PSI 
Če ne utegneš, 

mi sporoči, 
komunicirajte z 

menoj. 

FIL 
Šefica al pa 
top, te pa 

gremo naprej! 

 

LUM 
Ni važna lepota 

slike, ampak 
trud slikarja. 

 

 

6. 
ZGO 

V učbeniku vse 
piše! 

 

KEM 

Katera je pa 
danes prva 

prižgala 
kamero? 

 
GEO 

Danes pa 
bomo potovali 

v … 

 

 

PREDMETNIK PREDMETNIK 
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Optiki si ure popestrijo takole:   

Strokovna terminologija v tujem jeziku – nemščina: 

 
»Jezika se ne da naučiti v 

eni šolski uri na teden, 

zato morate tudi sami kaj 

narediti.« 

»Telefončke pospravite v 

torbice, liste pa v 

mapice.« 

 

Optična stekla in izdelava očal, praksa: 

 

 

 

»Tamle je čudežna škatlica za 

vaše najboljše prijatelje.« 

(Dijaki želimo oditi 5 min prej 

od pouka) Profesorica: »A se 

vam mudi na kisikove 

palčke?« 

»Kva je zdej, moja delovna 

ekipa?« 

 

»Kar 

nadaljujte z 

izdelavo svojih 

predstavitev.« 

 

Svetloba v optiki, praksa: 

 »Uzem'te 

svoje 

kataloge in 

začnite 

delat.« 

Novosti v optiki: 

 

Tehnologija v optiki: 

 (Trije dijaki 

popravljajo) 

Profesorica 

vpraša: »A sploh 

kdo kej zna?« 

Komunikacija v optiki: 

 

Danes dobite 

delo. »Naredite 

seminarsko do 

naslednje ure.« 

 

Zgradba in delovanje očesa, praksa: 

 Nadaljujmo s 

snovjo. Na sredini 

ure vpraša snov 

prejšnje ure in 

reče: »Pa kaj si vi 

nič ne zapomnite?« 

 

Svetloba v optiki: 

 
»Ne 

pozabite 

risat 

grafov!« 
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GIMNAZIJA 

Se sprašujete, kaj je OIV? Brez skrbi, razjasnimo vse. 

Obvezne izbirne vsebine oz. na kratko OIV so del gimnazijskega predmetnika in obsegajo v 

prvih treh letnikih gimnazije po 90, v četrtem pa 30 ur. Delijo se na vsebine, obvezne za vse 

dijake, na vsebine, obvezne za gimnazijce, ter na vsebine po prosti izbiri.  

 

Med vsebine, ki se izvajajo v času rednega pouka in so obvezne za vse dijake, spadajo: 

• športni dnevi, 

• obiski kulturno-umetniških dogodkov, 

• vzgoja za družino, mir in nenasilje, 

• državljanska kultura, 

• usvajanje knjižnično-informacijskih znanj in 

• vsebine iz zdravstvene vzgoje. 

 

Dijaki se za vsebine proste izbire odločamo prostovoljno, glede na svoje interese. Predpisane 

ure zapolnimo z delom v krožkih in raznih dejavnostih, ki nam jih ponudi ŠCRS že na začetku 

šolskega leta. 

 

Če dijaki v svojem prostem času sodelujemo pri aktivnostih, organiziranih izven šole (npr. 

obiskujemo glasbeno šolo, smo člani folklorne skupine …), nam šola ob predložitvi ustreznega 

potrdila to dejavnost lahko prizna kot vsebine proste izbire, vendar največ do 1/3 predpisanih 

ur. 

Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti nam omogočajo, da ob rednem 

izobraževalnem programu šole izrazimo svojo ustvarjalnost in nadgradimo svoja znanja na 

različnih področjih, kot so šport, umetnost, razna tekmovanja, projektno in raziskovalno delo, 

razvijanje socialnih večin, delo v medijih in navsezadnje tudi potovanja.

Krožki in delavnice, ki potekajo v okviru prostih izbirnih vsebin ter interesnih dejavnosti  na 

Šolskem centru Rogaška Slatina so:

  

OIV + NEOBVEZNE 

IZBIRNE VSEBINE 

OIV + NEOBVEZNE 

IZBIRNE VSEBINE 



  

LIKOVNA 

DELAVNICA 

TUTORSTVO ŠOLSKA GLASBENA 

SKUPINA 

ŠAHOVSKI KROŽEK 
ŠOLSKI RADIO 

DEBATNI KROŽEK 

PEVSKI ZBOR PROSTOVOLJNO 

SOCIALNO DELO 

FOTOGRAFSKI 

KROŽEK 

ZANIMIVI KEMIJSKI 

POSKUSI V FIZIKI IN 

KEMIJI 

KULINARIČNI 

KROŽEK 



Dijaki prav tako sodelujemo tudi v raziskovalni dejavnosti. Spoznavamo delo z mediji in tako 

sooblikujemo šolski spletni časopis Glažovna in časopis v tujih jezikih. Preostale dejavnosti so 

še: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projektno 

sodelovanje s 

knjižnico 

športne dejavnosti 

(fitnes, vodene 

individualne vadbe, 

pilates, joga, plavanje, 

košarka, smučanje, 

nogomet …) 

filmski in gledališki 

abonma 

fakultativno učenje 

angleščine in nemščine 

tečaji (arhitekturno 

risanje, prva pomoč) 

ekskurzije v tujino 
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TOP 5 

 

Izjav učiteljev 
 
  

TOP 5 TOP 5 

Med poukom na daljavo mi je 

najbolj ostal v spominu dijak iz 

programa steklar, ki sprva ni 

opravil nobene naloge. No, čez 

en mesec je naloge le napisal in 

oddal. Vedno, ko se spomnim 

nanj, se prisrčno nasmejim. 

 

Ne morem pozabiti izjave dijaka 

ob pohvali, da je redno prisoten 

na vseh videourah na daljavo: 

"Gospa, jaz se rad učim, še rajši 

pa se družim pri pouku s 

pametnejšimi od sebe!" 

 

Če ti poleti, ko sedita ob 

morju, dekle, ki ti je všeč, 

reče, da jo hladi po hrbtu, ji 

ne razlagaš o obalnih 

(krajevnih) vetrovih. Slečeš 

jopico in ji jo ponudiš. 

(učenje za življenje) 

 
 

Ne komplicirajte si še sami 

življenja, itak vam ga že drugi 

preveč! 

 

 

Pogosto slišano od 

dijakov: »Gospod profesor, 

spet imate izklopljen 

mikrofon!" 

 

Boris Pokorn, prof. kemije 

in strokovnih modulov 

Jože Vajdič, prof. 

 
Tanja Rupnik, prof. 

 

Jasmina Hrnec, prof. 

 

Branka Kovačič, prof. 



Razlogov, zakaj na ŠCRS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP 3 pripetljaji iz korona situacije 
 

»Prijateljstva se na ŠCRS-ju hitro stkejo« 
 
Tik pred božično-novoletnimi prazniki sem 
od prijateljice dobila zelo prijetno 
presenečenje. 
 
Čeprav se poznava le nekaj časa in sva skupaj preživeli le 
dober mesec v šolskih klopeh, me je za praznike presenetila s 
simpatičnim darilom. Zanj se je zelo potrudila, prav tako je 
vso dostavo do mene organizirala sama. Pozanimala se je, 
kdaj je v službi moj ati, prosila svojega sorodnika za prevoz 
ter mu predala darilo na sam predbožični dan. 
 
To, da se je spomnila name, mi je zares polepšalo praznike. 
Čeprav se nisva videli že kar nekaj časa, se je spomnila 
name, in to mi neizmerno veliko pomeni. Verjamem, da je to 
začetek novega prijateljstva. Upam, da ji bom lahko, takoj ko 
se vidiva, vse to povrnila. 
 
Ela Novak, 1. a 
 

»Zmedenost is my middle name« 
 
 
 
 
 
 
 
 

odlična 

atmosfera 

 

pester nabor 

interesnih 

dejavnosti 

 

vsak dijak 

pomemben del 

naše skupnosti 

 

pridobitev 

znanja in 

odskočna deska 

za nadaljnje 

šolanje 

 

napovedano 

ocenjevanje 

 

Pridem zjutraj na uro, kar mi ni najbolj povšeči, ker je 
8.00 zame še precej zgodaj. Kdo ne bi hotel spati do 
desetih??? Malo zmedenosti zaradi zgodnje ure in 
pridem v napačno spletno učilnico in se vklopim v 
napačno video uro. Čakam, čakam, ostalih tudi po 10 
min nikjer. Potem pa le pogledam na urnik in vidim, 
kaj sem naredila. 
 
Klementina Brežnjak, 3. d  
 



 

»Korona in slovenščina«  

Ker smo se vsi znašli v situaciji s korono in že dlje časa pouk 
poteka na daljavo, je atmosfera včasih različna. Pripetljaj, ki 
sem si ga najbolj zapomnila, je z videoure s profesorico 
slovenščine. V trenutku, ko je profesorica Monika izklopila 
kamero, je eden od sošolcev vprašal, kdo je z nami na uri, 
ki mu je ime Monika. 
Profesorica se je skupaj z vsemi srčno nasmejala in prijazno 
opozorila sošolca, da preden pride na uro, naj se dobro 
naspi in pripravi. 
Jelena Jurak, 2. c 
 
 

Malic 
 

 

 

 

 

 

 

Dodatna pohvala gre solati. 

 

Dogodkov na šoli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesnih dejavnosti 
 

 

 

tortilije 
kuskus v 

smetanovi 

omaki s 

piščancem 

pica 

 

čufti in pire 

krompir 

 

hamburger 

 

Žan Fistrič, Staš Sivka, Marko Češnjaj, 3. a 

 

naravoslovne 
delavnice za 

osnovnošolce 
 

športni tabori 
v Portorožu 

 

ekskurzije 
(CERN, 

Strasbourg, 
Plitvice, 

Korzika, Irska) 
a 

 

zimski športni 
dan 

 

koncert Leje 
Sirk 

 

Pia Turk, 4. a 

 

Šolski pevski 
zbor 

 

Glasbena 
skupina ŠCRS 
 

Fotografski 
krožek 

 

Šolski radio 
 

Šolski spletni 
časopis 

 

Nika Gregorčič, 4. c 
 



Memes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pripravil Rok Krč, 3. a 

Credit: @memes.scrs (instagram) 



TUJEJEZIČNI KOTIČEK 

 

 

 

Spoznajte naše profesorje že pred prvim septembrom:) 

 

Gabrijela Fürlinger, prof. angleščine in francoščine 

 La vie est un mystère qu'il faut vivre, et non un problème à résoudre. (Gandhi) 

 C'est la vie! 

 Say Good Words Think Good Thoughts Do Good Deeds. 

 Stop thinking and just let things happen. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mag. Bernarda Leva, prof. angleščine in nemščine 

 Es gibt kein „Ich kann das nicht“, höchstens „Ich kann das noch nicht“. 

 Learn languages, read books, explore new cultures, meet people from foreign countries, and 

a whole new world will open up to you! 

 

 

TUJEJEZIČNI KOTIČEK TUJEJEZIČNI KOTIČEK 



Mateja Jagodič, prof. nemščine  

 Schule bedeutet Gegensätze: Stress, Lernen, Prüfungsangst, Auseinandersetzungen, aber 

auch: Freude, Erfahrungen, Wissen und etwas schaffen und sich weiterentwickeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agata Brantuša, prof. angleščine 

 »Whatever you're meant to do, do it now. The conditions are always impossible. »(D.Lessing) 

 

 

 

 

 

  



POMEMBNI DATUMI 

 

 

Zavedamo se, da vas devetošolce v prihodnjih mesecih čaka veliko skrbi. Da vam olajšamo 

zadeve, smo vse za vas pomembne datume zbrali na kup in vam tako preprečili, da se 

izgubite v zmedi rokov, datumov raznih objav in vpisov.  

 

 2. april 2021 – zadnji rok za oddajo prijav za vpis v prvi letnik srednjih šol 

 8. april 2021 – objava številčnega stanja prijav za vpis v srednje šole (na 

www.mizs.gov.si) 

 16. april 2021 – objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v srednje šole 

 27. maj 2021 – obveščanje o omejitvah in spremembah obsega razpisnih mest (na 

www.mizs.gov.si) 

 16.–21. junij 2021 do 14. ure – vpis na srednje šole, kjer ni omejitve vpisa oz. izvedba 

1. kroga izbirnega postopka (točen datum izveste od srednjih šol) 

 21. junij 2021 – objava rezultatov in spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka in 

seznanitev kandidatov, ki v 1. krogu niso bili uspešni, z možnostmi v 2. krogu 

 24. junij 2021 do 15. ure – rok za prijavo kandidatov za 2. krog izbirnega postopka 

 29. junij 2021 – objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka 

 do 30. junija 2021 do 14. ure – vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega 

postopka 

 1. 7. 2021 – objava še prostih mest za vpis (na www.mizs.gov.si) 

 do 31. avgusta 2021 – vpis na srednjih šolah, kjer še imajo prosta mesta 

  

POMEMBNI DATUMI POMEMBNI DATUMI 

http://www.mizs.gov.si/
http://www.mizs.gov.si/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/


Zoisova štipendija  
 

Zoisova štipendija predstavlja spodbudo za doseganje izjemnih dosežkov in pridobitve 

dodatnega znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Podeljuje jo Javni 

štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad, ki sprejema vloge v skladu z javnim 

pozivom, vendar je treba biti pozoren, da Zoisova štipendija ni združljiva z državno štipendijo 

in lahko prejemate samo eno ali drugo.  

Za pridobitev Zoisove štipendije je potrebno izpolnjevati splošne in posebne pogoje. Prvi 

so:  državljanstvo, starost, status dijaka ali študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, 

ustrezna izobraževalna ustanova in izobraževalni program v Sloveniji ali v tujini in status 

brezposelnosti. Posebni pogoji pa so izjemen dosežek iz znanja, raziskovanja, razvoja ali 

umetnosti (na primer: dve srebrni priznanji na državnem nivoju ali eno zlato priznanje na 

državnem nivoju) in pa povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole najmanj 4,70. 

Za dijaka štipendija znaša 122,88 evra na mesec. Poleg pa se lahko dodeli tudi dodatek za 

bivanje, ki znaša 81,92 evra na mesec, ter dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami, kar 

je 51,20 evra na mesec. 

 

Več podatkov najdete na: https://www.srips-rs.si/stipendije/zois  

 

Državna štipendija 

 

Do državne štipendije so upravičeni državljani Republike Slovenije, če povprečni dohodek na 

osebo v njihovi družini v letu pred vložitvijo vloge ne presega 680,56 evra. Dijaki morajo prvo 

vlogo za uveljavljanje državne štipendije vložiti v avgustu.  

 

Državna štipendija dijakom nudi dodatek, če je njihova povprečna ocena nad 4,0 (+ 17,41 

EUR), nad 4,25 (+ 22,53 EUR), nad 4,50 (+ 30,72 EUR) ali nad 4,75 (+ 40,96 EUR).  

 

Več podatkov najdete na: https://www.gov.si/teme/drzavna-stipendija/ 

 

 

   Nika Boršič, 3. a, in Eva Belcer, 2. a 

https://www.srips-rs.si/stipendije/zois
https://www.gov.si/teme/drzavna-stipendija/
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